Nieuwsbrief 23 april 2021

Vanuit de OR
Koningsspelen
Wat hebben we vandaag een ontzettend gezellige dag gehad. Zowel de
kinderen in de onderbouw, als die in de midden- en bovenbouw
hebben genoten van een heel geslaagde dag. De kleuters hebben
gedanst onder leiding van dansschool Midanza en op het plein allerlei spelletjes gespeeld. De
midden- en bovenbouw hadden een programma op school en
een programma op het AVH-terrein. De verschillende
atletiekonderdelen die geleid werden door AVH-trainers vielen
goed in de smaak bij de kinderen. Net als de traktatie van de
OR. Dank aan Milou Haverkate van Midanza, groenteman
Breukers en de collega’s en ouders van de OR die deze dag zo
goed georganiseerd hebben.
Er zijn zowel op school als bij AVH opnames gemaakt door RTV
Sternet en een aantal kinderen is geïnterviewd. Vanavond zal
dit worden uitgezonden.

Vanuit de OB
Willen jullie kijken of er nog kleding van school bij jullie thuis ligt? We missen namelijk een heleboel
broeken en onderbroeken. Daardoor hebben we bij “ongelukjes” nu bijna geen reservekleding meer
voorradig. Het zou fijn zijn als na de vakantie deze kleding terugkomt naar school. Alvast onze
hartelijke dank!

Vanuit de BB
Helaas heeft de sportcommissie van Haaksbergen moeten besluiten om het schoolvoetbaltoernooi
voor de groepen 7 en 8 op 25 mei niet door te laten gaan. Vanwege de beperkende maatregelen die
op de scholen nog steeds gelden is het niet verstandig om wel een sporttoernooi te organiseren,
waarbij verschillende groepen van verschillende scholen elkaar ontmoeten.

Website
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
26-04 t/m 07-05
Meivakantie
11-05
Kinderraad
11-05
Kledinginzameling (18.00-19.00 uur)
12-05
Kledinginzameling (8.00-8.45 uur)
13-05 en 14-05
Hemelvaart en vrijdag vrij
18-05
MR
24-05
Tweede Pinksterdag
01-06
OR

